RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.
Informační centrum pro mládež České Budějovice
Sídlo: Husova třída 622/45, České Budějovice
Telefon: 775 644 101,
E-mail: kancelar@radambuk.cz
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Milí přátelé,
připravili jsme pro Vás květnové vydání elektronického Klapíkova zpravodaje. Ve zpravodaji Vám
přinášíme novinky z RADAMBUKu, ICM Č.B., členských organizací RADAMBUKu, MŠMT, ČRDM a další
informace, které by Vás při práci s dětmi a mládeží mohly zaujmout.

Informace o činnosti RADAMBUKu, z kroniky akcí…

www.radambuk.cz
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Členské organizace RADAMBUK-Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.
70 členských organizací, 7 084 členů, z toho do 18 let 5 250.
Číslo

Organizace
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

14. přední hlídka Royal Rangers Vyšší Brod
29. Pávkovský spolek Tábor
ABECEDA - Centrum volného času z.s.
Asociace TOM ČR, TOM 2402 Práčata Rapšach
AZIMUT
Baby club Šikulka, z.s.
Bezva prázdniny, z.s.

web
http://www.14-predni-hlidka-royalrangers.cz/
https://www.29ps.cz
www.centrumabeceda.cz
www.a-tom.cz
www.azimut8.eu
www.sikulka.com
www.bezvaprazdniny.cz

BUDE SPORT, z.s.
CB Dragons, z.s.
Cedems z.s.
DO SVĚTA z.s.
Domovy KLAS, o.p.s.

http://www.budesport.cz/
www.cbdragons.cz
www.cedems.cz
www.dosveta.org
https://www.domovy-klas.cz

13 eLaborka, z.s.

https://elaborka.cz/

14 ENERGY CENTRE ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.s.

www.eccb.cz

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Family of move, z.s.
Four Elements z.ú.
Hudební škola Vojtěch o.p.s.
HUGO divadelní klub z.s.
ICM Jindřichův Hradec z.s.
Karštejn z.s.
Klub PAVUČINA Vodňany, z.s.
Kocanďáci z.s.
Kolem dokola ČB - škola kola z.s.
Komunitní základní škola Starhill, z.s.
KONÍČEK, o.p.s.
Laser game club Písek z.s.
Lesní klub U tří soviček z.s.
Lesní soušky, z.s.
Mateřské centrum Mirotice, z.s.
MC Hluboká nad Vltavou, z.s.
M-Centrum pro mladou rodinu, z.s.
M-tes z.s.
Pionýr, z.s., Jihočeská krajská organizace
33 Pionýra

http://familyofmove.cz/
http://www.four-elements.cz/

34 POUTNÍCI KAPLICE, z.s.
35 RODIČE V AKCI o.p.s.
36 Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s.

www.poutnicikaplice.cz
www.rodicevakci.cz
www.rcberuska.cz

www.icmjh.cz
https://www.karstejn.org/
www.klubpavucina.cz
www.kocandaci.cz
http://www.kolemdokolacb.cz/
www.skolastarhill.cz
www.konicekcb.webnode.cz/
www.lasergameclub.cz
www.u3sovicek.cz
https://lesnisousky-cz.webnode.cz/
https://evzule.wixsite.com/rckasparek
https://mc-hlubokanadvltavou.estranky.cz/
www.mc-maj.com
www.m-tes.cz
www.jihocesky-pionyr.cz/

www.radambuk.cz
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Rodinné centrum Budíček, z.s.
Rodinné centrum Chvalšiňáček, z.s.
Rodinné centrum ROZÁRKA
Rozcestí, o.p.s.
Rybářský spolek Rybařík
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a
mládeže České Budějovice
Sedmička Planá nad Lužnicí z.s.
Semenec, o.p.s.
Slavonická renesanční, obecně prospěšná
společnost
Spolek Děti Řepice
Spolek Devatenáctka
spolek Do lesa
Spolek Karvánek
Spolek KOUMÁK
Spolek Medvědí šlápoty - Tábor zapsaný
spolek
Spolek Přátel Pávku
Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikuláše z Husi
Spolek Tábornický klub Písek
Spolek Tábornický Táborák, zapsaný spolek
Spolek TUMBA
Spolek Větrníci
Sportovní taneční klub 6dance, z.s.
Svět Fantazie, z.ú.
Svobodná základní škola a lesní mateřská
škola DOMA V LESE, z.s.
T.O. Nová Dvojka, z.s.

http://www.rcbudicek.estranky.cz/
https://rcchvalsinacek.webnode.cz/
http://rozarkarc.webnode.cz
https://klubul.cz/

www.sasmcb.cz
https://www.sedmickavavrovka.cz/
www.muzeumsemenec.cz
spolkovydum.slavonice.cz
www.deti-repice.cz
www.devatenactka.cz
http://www.dolesa.org/
http://www.spolekkoumak.cz/
www.sms-tabor.cz
http://spolekpratelpavku.webnode.cz/
www.tkpisek.com
www.lptdrazicky.cz
www.tabor-albrechtice.cz
www.vetrnici.cz
https://6dance.cz/
www.svetfantaziezu.cz
www.domavlese.cz
https://novadvojka.estranky.cz/

62 Taneční klub Blueberry, z.s.

http://blueberrycb.cz/

63 Turistický oddíl Ježci, z.s.

www.to-jezci.cz

64 TVOR z.s.
Výcvikové canisterapeutické sdružení HAFÍK,
65 z.s.

www.ateliertvor.cz

66 Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest
Zálesák - 1. středisko České Budějovice,
67 pobočný spolek

https://ekocentrumcb.cz/

www.canisterapie.org

www.1strediskozalesak.cz

68 Zážitek i užitek o.s.
69 Země - nezemě, z. s.

www.zeme-nezeme.cz

70 Žabičky Horní Planá z.s.

www.radambuk.cz
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Pomáhejte s námi Ukrajině
Placky pro Ukrajinu
5. 4. 2022 odeslal RADAMBUK 2 200 Kč na veřejnou finanční sbírku na pomoc na Ukrajině za prodané
placky pro Ukrajinu. Děkujeme všem dárcům, kteří si placky zakoupili. Prodej placek pokračuje dále,
tak můžete objednávat na emailu kancelar@radambuk.cz.

www.radambuk.cz
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1. 3. – 5. 4. 2022 – Obrázky pro Ukrajinu
116 dětí se zapojilo do tvořivé výzvy RADAMBUKu s názvem
Obrázky pro Ukrajinu. Úkolem dětí bylo namalovat obrázek
pro Ukrajinu a připsat milý vzkaz. RADAMBUK připravil
drobné odměny pro všechny zúčastněné děti, protože se
obrázky dětem povedly a bylo vidět, že děti tvořily s láskou
a obrázky nesly odkaz přátelství. Do výzvy se zapojil
například Výtvarný ateliér TVOR, ZŠ a MŠ Žimutice, ZŠ
Pohůrecká, ZŠ Čestice a další jednotlivci.

www.radambuk.cz
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6. 4. 2022 – projektový den Velikonoce
Cílem projektového dne Velikonoce bylo přiblížit dětem zvyky
velikonočních svátků a ve výtvarné dílně vyrobit různé
velikonoční a jarní dekorace. Pro věřící se jedná o
nejdůležitější svátky v roce, pro ostatní o milou tradici, která
se předává z generace na generaci. Kde se vzala pomlázka a
proč se pečou beránci? Tyto a další informace jsme dětem na
projektovém dni 6. 4. 2022 předali. Projektového dne
pořádaného v rámci projektu OPVVV Pod jednou střechou II
se zúčastnilo 10 dětí.

Datové schránky pro NNO
Zákonná povinnost zřízení datové schránky pro
NNO je posunutá na 1. 3. 2023. Datovou
schránku můžeme přirovnat k běžné e-mailové
schránce, a tu používá většina z nás, takže její
využívání nebude nijak zvlášť obtížné. Navíc
datová schránka usnadní komunikaci s úřady.
Jak na její zřízení?
Statutární orgán musí vyrazit na pracoviště Czech
Point s občanským průkazem a dokladem o IČO
NNO a zažádat o zřízení datové schránky pro právnickou osobu nezapsanou v obchodním rejstříku
(jsme zapsáni ve Spolkovém rejstříku), jejímž je statutárním orgánem. Pracovník vyplní formulář, ověří
totožnost. Datová schránka bude zřízena během několika dnů a o jejím spuštění bude statutár
vyrozuměn na dohodnutou adresu dopisem. Ten bude obsahovat potřebná přístupová data. Pak už
bude možné si datovku užívat, respektive si v ní nastavit vlastní potřebné údaje.
Datová schránka má různé možnosti nastavení. Například je možné si zasílání oznámení o doručení
do datové schránky nechat posílat na váš email – to je zdarma. Také je možné nastavit oznámení
prostřednictvím SMS, ale to už je zpoplatněné. Pro vstup do datové schránky můžete zmocnit i další
osoby. Jejich vložení a přidělení práv najdete v nastavení datové schránky. Také si můžete nastavit
heslo natrvalo, protože v základním nastavení heslo vyprší po uplynutí nastavené doby.
Formulář ke stažení: Žádost o zřízení datové schránky - právnická osoba
Hledáte-li podrobnější informace, najdete je na webu datových schránek.
Pokud by měla vaše organizace zájem o seminář práce s datovou schránkou - zřízení, nastavení,
používání… napište na email kancelar@radambuk.cz, na podzim by RADAMBUK seminář uspořádal.

www.radambuk.cz
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RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje zve děti, rodiče, prarodiče, oddíly, spolky dětí a
mládeže, školky, školy, školní družiny a další organizace pracující s dětmi a mládeží ke Sportovní hale v
Českých Budějovicích v pátek 13. 5. 2022 a v sobotu 14. 5. 2022 na akci BAMBIFEST 2022. Tradičním
organizátorem akce je RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. se svými členskými
organizacemi dětí a mládeže. Pozvánka platí také pro ukrajinské děti s maminkami, které mohou na
akci soutěžit, tvořit a užít si 2 dny plné zábavy zcela zdarma.

Návštěvní doba
Pátek: 13 – 18 hodin
Sobota: 9 – 17 hodin
BAMBIFEST v Českých Budějovicích má tyto části:
- aktivní prezentace organizací pracujících s dětmi a mládeží ve stáncích,
- ukázky činnosti divadelních, tanečních a pěvěckých, sportovních vystoupení dětí a mládeže na pódiu,
- koncerty pro veřejnost, divadelní představení.
https://youtu.be/GfpSrW1ClGo

http://budejovice.bambifest.cz/
Vstup zdarma
www.radambuk.cz

7

KLAPÍKŮV ZPRAVODAJ 5 - 2022
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.

Program
Přehlídka možností pro volný čas, nabídky kroužků, oddílů, letních pobytových a příměstských táborů,
pódiová taneční, divadelní a pěvecká vystoupení, divadelní představení Pohádky z Popletené Lhoty
Marešovy divadelní společnosti MAREDIV, losování o ceny na pódiu, maskot čáp Klapík, indiánské
teepee, výroba indiánských čelenek, střelba z luku, dračí lodě, venkovní hra Lasergame, ekologický
program zaměřený na recyklaci elektra – nafukovací dráha Vyskoč, Nejvýš, Recykluj, výtvarná dílna,
ukázky 1. pomoci Oblastního spolku ČČK České Budějovice a Vodní záchranné služby JčK, ukázky se psy
ve vodě, prezentace Městské policie České Budějovice, BESIPu, projekt Banal Fatal - program prevence
úrazů páteře a míchy, Československá obec legionářská, výstava vojenské historické techniky, skákací
hrad, mazlení se zvířátky, virtuální realita, překážkové dráhy, jízdy na koloběžkách, elektrokoloběžkách,
invalidním vozíku, chůze se slepeckou holí, plackování, hmatové domino, informace o náhradní
rodinné péči, nízké lanové aktivity, slacklining, souboj na kladině, karate, sebeobrana, preventivní
témata – šikana, kyberšikana, a spousta dalších her a soutěží……
U jednotlivých stánků budou děti získávat razítka do startovní karty, po splnění úkolů si vyzvednou
v Infobodu malou odměnu. Vyplněné startovní kartičky budou postupovat do losování o ceny, které
bude probíhat v liché hodiny na pódiu akce. Ceny do losování věnovali: RADAMBUK, Zeměráj, Smrček
souvenirs servis, Hopsárium, Papilonia Lipno, JUMP Family České Budějovice, Safari Resort
Borovany, Jihočeské divadlo a Jihočeský kraj.
K dnešnímu dni je přihlášeno 25 organizací, které připravují pro děti program ve stáncích a 37
souborů, které připravují 42 vystoupení na pódium akce.

Těšíme se s vámi na setkání ve světě
her a zábavy!!!
Tak přijďte, vstup je zdarma!!
Pozvánka pro ukrajinské
BAMBIFEST

děti

na

Prosíme vás o spolupráci a předání pozvánky
ukrajinským dětem a maminkám, se kterými jste
v kontaktu. https://budejovice.bambifest.cz/

www.radambuk.cz
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Česká rada dětí a mládeže provozuje online poradnu,
která
poskytuje
informace k legislativě organizací
pracujících
s
dětmi
a
mládeží, spolkovému právu v novém
občanském zákoníku (NOZ) a odpovídá i
další dotazy, například ohledně
pořádání dětských táborů. Vyhledávat lze v už položených dotazech, nebo můžete položit i vlastní
dotaz.
V poradně můžete nejen hledat odpovědi, ale také se ptát ale i diskutovat. Ne vždy je jedna odpověď
správná a obecně přijímaný výklad se u mnohých novinek teprve vytváří. Můžete tak společně přispět
k tomu, že legislativní prostředí bude pro neziskové organizace přijatelnější a bude více reflektovat
dobrou praxi. Poradnu najdete na adrese http://poradna.crdm.cz

Inspirace pro činnost dětských organizací na webu www.radambuk.cz
Na webu www.radambuk.cz a na facebooku Radambuk Jižní Čechy najdete
inspirace a nápady pro činnost, nápady pro on-line schůzky.
https://www.radambuk.cz/category/databaze-her/
https://www.radambuk.cz/napady-na-schuzky-o-line-schuzky/
https://www.radambuk.cz/asociace-turistickych-oddilu-mladeze-co-delatna-online-schuzkach-vyzkousejte-treba-tyto-aktivity/

Nápady na výpravy do přírody - kam s dětmi na webu radambuk.cz
https://www.radambuk.cz/napady-na-vypravy-do-prirody-kam-s-detmi/

Nápady pro tvoření s dětmi na léto
https://www.radambuk.cz/tvoreni-s-detmi-na-leto/

www.radambuk.cz
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Sledujte RADAMBUK
https://www.radambuk.cz/
http://www.icmcb.cz/
https://www.jihocesketabory.cz/
http://budejovice.bambifest.cz/
https://jihocesky.mladezkraji.cz/subdom/jihocesky/
https://www.youtube.com/user/radambuk
https://www.instagram.com/radambuk/
https://www.facebook.com/RADAMBUK/
https://www.facebook.com/radambuk.jiznicechy
https://www.facebook.com/radambukmajak/

https://dobromat.cz/podporim/radambuk
Podpořte RADAMBUK při nakupování v internetových
obchodech, aniž by Vás to stálo jedinou korunu navíc.

•
•

•
•

• Pokud nakupujete na internetu a chcete nás zároveň
podporovat, přidejte si do prohlížeče tohoto pomocníka:
http://dobromat.cz/rozsireni/pridat
Tento pomocník při návštěvě internetového obchodu zařídí to, že část Vaší útraty poputuje
na podporu našich aktivit
Pokud si pomocníka nepřidáte, je třeba před každým nákupem navštívit stránky
http://dobromat.cz
o Na stránce vyberte obchod, ve kterém chcete nakoupit a RADAMBUK
o Následně budete přesměrováni do vybraného internetového obchodu, v němž
můžete nakoupit
Obchod vyplatí z nákupu Dobromatu příspěvek
Dobromat ho poté pošle na náš účet a my ho použijeme na naši činnost

Důležité je vědět to, že cena nákupu zůstává stejná. Nezáleží na tom, zda se do internetového
obchodu dostanete přes Dobromat nebo přímo. Používání Dobromatu Vás nestojí ani korunu navíc. I
přes to nám však svým nákupem přispějete částkou ve výši několika %.

Nové formuláře pro hlášení úrazů a škod v pojištění ČRDM
Formulář „Oznámení o úrazu“ naleznete na:
https://crdm.cz/download/pojisteni/2022-2025/pojisteni-CRDM-2022-2025-oznameni-o-urazuCRDM.pdf
Formulář „Oznámení škodní události z pojištění odpovědnosti“ naleznete na:
https://crdm.cz/download/pojisteni/2022-2025/pojisteni-CRDM-2022-2025-oznameni-skodniudalosti-CRDM.pdf
Ve formulářích je již předtištěné číslo pojistné smlouvy, aby nemohlo dojít k chybě.

www.radambuk.cz
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Vzdělávací středisko MAJÁK – RADAMBUK
8. 4. 2022 – kurz 1. pomoci pro děti a mládež
V pátek 8. 4. 2022 absolvovalo 28 účastníků z řad dětí a
mládeže vzdělávací kurz 1. pomoci, který zorganizoval
RADAMBUK ve spolupráci s firmou PRESA s.r.o. Pod vedení
lektora Mgr. Jana Sattrana se účastníci naučili základní kroky a
zásady poskytování první pomoci, vyzkoušeli si přivolat
záchranku, zastavit krvácející ránu, masáž srdce a způsob a jak
zprůchodnit dýchací cesty.

9. 4. 2022 – kurz Základy vodní záchrany
Na sobotu 9. 4. 2022 zorganizoval RADAMBUK vzdělávací
kurz DVPP Základy vodní záchrany, akreditovaný MŠMT.
Kurzu se zúčastnilo 14 vedoucích, kteří pracující s dětmi a
mládeží. Lektor Mgr. Jan Sedláček z firmy BALIC s.r.o.
zopakoval s účastníky aktuální doporučené postupy první
pomoci zaměřené především na děti a tonoucí osoby, včetně
praktického nácviku a použití AED. Hlavní část kurzu byla
věnována prevenci tonutí na přírodní i tekoucí vodě, ale také
v domácím prostředí, na bazénech a koupalištích. Základy
vodní záchrany a sebezáchrany si účastníci vyzkoušeli v praxi
přímo v bazénu v ZŠ Borovany a získali osvědčení o
absolvování akreditovaného kurzu. Kurz byl realizován v
rámci projektu OPVVV Pod jednou střechou II.

21.- 24.4.2022 – vzdělávací kurzy Stavba nízkých a vysokých mobilních
lanových překážek
Ve dnech 21. - 24. 4. 2022 uspořádal RADAMBUK
vzdělávací kurzy stavby nízkých a vysokých mobilních
lanových překážek. Kurzů, které se konaly na základně
Vávrovka u Kardašovy Řečice, se zúčastnilo celkem 16
vedoucích z organizací, které pracují s dětmi a mládeží.
Účastníci získali licence stavby nízkých na 5 let s akreditací
MŠMT a vysokých lanových překážek na 3 roky.

www.radambuk.cz
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Členským organizacím nabízíme využít vzdělávacích kurzů BP sportu,
v případě zájmu nás kontaktujte, zašlu bližší info, RADAMBUK s BP Sportem
spolupracuje a využívá zvýhodněných účastnických poplatků.
Zájemci z členských spolků RADAMBUKu kontaktujte kancelar@radambuk.cz,
pošlete vyplněnou přihlášku, na kurz vás přihlásíme v rámci spolupráce se
vzdělávacím střediskem BP sport za snížené ceny.
Kurz instruktor inline bruslení
V našem kurzu pro instruktory inline bruslení získáte znalosti a dovednosti potřebné k vedení kvalitních
hodin inline skatingu.
Termín a místo konání I.: 6. – 8.5.2022 v Praze
Cena kurzu: 2500 Kč (cena zahrnuje účastnický poplatek a studijní materiál)
Kurz instruktor cykloturistiky – cyklistiky
Termín a místo konání: 12. – 15.5.2022 v Lipně nad Vltavou
Po absolvování kurzu instruktora cykloturistiky a získání osvědčení Istruktor cykloturistiky BP
SPORTbudete oprávnění vést lekce cykloturistiky ve školských i mimoškolských zařízeních.
Cena kurzu: 4300,- Kč (cena zahrnuje účastnický poplatek, ubytování a stravu – polopenzi)

Vzdělávačky
V
květnu
pořádáme
Seminář o práci s dětmi s
různými specifiky!
Přihlaste se na náš seminář,
který Vás seznámí se specifiky
práce s dětmi s ADHD nebo
Aspergerovým syndromem.
Lektorka Jaroslava Budíková
Vám představí příčiny vzniku,
projevy a léčbu ADHD a
nejčastější
projevy
Aspergerova syndromu.
Kurz
proběhne
dva
květnové úterky, 3. a 10. 5.,
vždy od 15:00 do 19:00.
Přihlašujte se vyplněním formuláře:
https://docs.google.com/.../1PJXp0f7ZDmxul1TJFvCLMJH.../edit

www.radambuk.cz
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Informace z členských organizací RADAMBUKu
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PONDĚLÍ 30. KVĚTNA 2022 V 19:00

Benefiční koncert:
RUDY LINKA, One Man Show - Mezi Řádky...- SaSM DDM ČB
Kostel sv.Vojtěcha - Čtyři Dvory - České Budějovice

www.radambuk.cz
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PIONÝR, Z. S. - JIHOČESKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE PIONÝRA
pořádá
Letní příměstský tábor
Tuláci 2022
od 11.7.2022 do 15.7.2022
od 22.8.2022 do 26.8.2022
pro děti od 6 let
Cena:
1200 Kč - zahrnuje pojištění, oběd, program, vedoucí s akreditací MŠMT
Místo:
Divadlo U Kapličky, Husova 622/45
Program:
každý den od 8.00 do 16.00 hodin
Stravování:
zabezpečen teplý oběd a pití
Zaměření:
TULÁCI - toulání po Jižních Čechách , hry, návštěvy keramické dílny, zvířátek,
Hopsária, Pohádkové rezervace – muže se ještě měnit
Informace:
telefon:
777 793 668 Peter Padúch, email: kancelar@jihocesky-pionyr.cz
Přihlášky:
v Divadle U Kapličky – vlevo po vstupu do budovy ( knihobudka ) , emailem

www.radambuk.cz
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Projekt Mládež kraji – kraj Jihočeský – MŠMT - JčK
Projekty Mládež kraji – kraj Jihočeský v roce 2022 – 8. ročník projektu
Více o projektech na webu https://jihocesky.mladezkraji.cz/
Mládež kraji je projekt, v němž se mladí lidé (15 – 26 let)
aktivně a přímo účastní činností, které si sami navrhnou a které
jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Projekt
iniciují, vytvoří a zrealizují sami mladí lidé. Projekty iniciativ
mládeže pomáhají rozvíjet osobnost mladých lidí a přináší
změnu a prospěch veřejnosti, zejména v okolí, kde mladí lidé
žijí. Projekt je zaměřen na neformální skupiny mladých lidí.
Projekty mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní
prostředí, lidská práva (multikulturní prostředí), volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně
jinou důležitou oblast veřejného života. Na realizaci jednoho nápadu je možno čerpat z dotace
Jihočeského kraje a MŠMT 5.000,- až 40.000,-Kč. Projekt může být financován do výše 50% z
přidělené dotace. Dalších 50% projektu financují sponzoři, obce, fyzické osoby….., které si mládež
najde. Místem realizace musí být Jihočeský kraj.
Realizátorem projektu musí být neformální skupina minimálně 4 osob ve věku 15-26 let, z nichž
alespoň jeden je starší 18 let a převezme odpovědnost za podání žádosti, podepsání smlouvy a
vyúčtování projektu.
MŠMT přidělilo RADAMBUKu na projekty Mládež kraji – kraji Jihočeský v roce 2022 dotaci ve výši
100 000 Kč a Jihočeský kraj 20 000 Kč.
Mládež kraji - Jihočeský kraj 2022 - podpořené projekty
Číslo
projektu Název projektu
Velikonoční workshop s
1 jarmarkem
2 Charitativní jarmark
Workshop pravidla létání s
3 dronem
4 Cesta na Klondike
5 Síla vody
6 Šumava na koloběžkách
Objevujeme nepoznané
7 světy
Staň se na den
8 informatikem

Myšlenka projektu
Workshop s velikonoční a jarní tématikou, uspořádání
jarmarku na podporu NNO.
Tvořivé workshopy, charitativní jarmark na podporu
NNO.
Workshop po mládež - pravidla létání s dronem,
legislativa, registrace pilotů dronů…
Zážitková akce pro děti, seznámení s historií Zlaté
horečky na Klondike.
Akce pro děti a mládež - sjezd divoké vody na raftech,
nevšední zážitky na lodích.
Poznávání šumavské přírody na koloběžkách, víkendová
akce pro děti a mládež.
Zábavné dny pro děti na téma přírody a sportu.
Online workshop a soutěž pro žáky a studenty středních
škol Jihočeského kraje z oblasti aplikované informatiky.
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Informační centrum pro mládež České Budějovice

V nabídce služeb ICM ČB naleznete také butony
ovál 45 x 69 mm (ovál) a srdce 53 x 57 mm (srdce) se špendlíkem, magnet, zrcátko, klíčenky..
http://www.icmcb.cz/novy-cenik-sluzeb-icm-platny-od-18-11-2020/

Tipy pro volný čas
ICM ČB zpracovává a rozesílá každý týden elektronický
zpravodaj Tipy pro volný čas v Jihočeském kraji. Pokud se
chcete stát odběrateli, kontaktujte nás na e-mailu
icmcb@radambuk.cz. Vaší adresu přidáme do distribučního
seznamu.
http://www.icmcb.cz/tipy-pro-volny-cas-39-tyden-2021/

www.radambuk.cz
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ICM ČB prodejní místo vstupenek na kulturní akce

Máte doma knížku, kterou už jste přečetli, ale je vám líto ji
vyhodit? Vyměňte ji v KnihoBudce za jinou. Nebo ji tam prostě
jen nechte, ať si ji může přečíst někdo jiný. KnihoBudky slouží
k bezplatnému půjčování a výměně knih. Někdo se diví, ale
knížky se téměř neztrácejí a tak nabádáme, aby si lidé knížku
klidně i jen odnesli domů.
Jednu z budek naleznete i u nás u Informačního centra pro
mládež na adrese Husova 622/45 v Českých Budějovicích.
O dalších místech po celé republice, kde si můžete bezplatně
vzít, půjčit či vyměnit knížky, se dozvíte z mapy na
webu http://www.knihobudka.cz/.
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Europass portfolio
Europass portfolio nabízí zdarma online
prostředí a služby, ve kterých si snadno
vytvoříte a na jednom místě uchováte
všechny vaše doklady, kvalifikace,
certifikáty, diplomy, záznamy projektů,
zkušeností, výstupů a úspěchů, které
si chcete do budoucna uchovat. Do
portfolia
si můžete
vložit životopis, motivační
dopis,
certifikáty o jazykových či odborných
zkouškách, doklad o absolvované stáži
nebo dobrovolnictví nebo třeba ukázky
vaší práce.
Europass portfolio je tedy váš soubor (knihovna) profesních a studijních informací a záznamů, které
můžete kdykoliv vytvořit, používat, rozšiřovat a sdílet s ostatními podle vašeho přání. Představte
si bezpečnostní schránku v bance, která je jen vaše a pouze vy k ní máte přístupové kódy a klíč.
https://europass.cz/co-je-europass/europassportfolio?fbclid=IwAR1l4JjL222ssbQ2eF4s0EWSgGlOEolNaGtqiyOrWEq0ayTFmtMsS0bdz3Y
Co je to portofolio a jaký je jeho význam?
E-portofolio je elektronický formát vašeho studijního a profesního portfolia. Jde o složku pro ukládání
souborů, se kterými lze pracovat v online prostředí na počítači, telefonu nebo tabletu, ukládat je,
využívat i sdílet. Usnadňuje ukládání a práci s informacemi, které lze v papírové podobě jen těžko
archivovat a zálohovat. Jde např. o video z výstavy, prezentaci, fotografie důležitých momentů atp.
Rychlé změny ve společnosti, technologiích i na trhu práce nás nutí přemýšlet, co umíme a jaké
zkušenosti můžeme využít nebo rozvíjet. Proměňuje se také poptávka po kvalifikacích nebo
dovednostech. Často vám již pomůže třeba praxe v rámci studia nebo zkušenosti z jiných

http://www.icmcb.cz/27-29-5-2022euweekend-v-brne/
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Informace z ČRDM
Obsahem časopisu Archa č. 2/2022 je mezigenerační dialog. A pomoc
Ukrajině
https://www.adam.cz/obsahem-casopisu-archa-c-22022-je-mezigeneracni-dialog-a-pomoc-ukrajine/

13. 4. 2022/Prima TV – Hlavní zprávy
8. 4. 2022/Prima TV – Hlavní zprávy
8. 4. 2022/Prima TV – Odpolední zprávy
8. 4. 2022/Prima TV – Krimi zprávy
V médiích rezonuje kauza vedoucího táborů a kroužku v Liberci, kterého policie obvinila ze
znásilnění dítěte. Muž spolek Děti ráje železnice založil v roce 2020, dvanáct let poté, co byl už
podruhé odsouzen za znásilnění dítěte. Přestože pracoval s dětmi, potvrzení o bezúhonnosti po
něm nikdo nechtěl, zákon to nevyžaduje.
TV Prima se zajímala o názory odborníků, proto se ptala i předsedy ČRDM.
Aleš Sedláček:
„Volání po tom, aby se něco takového kontrolovalo, než začne někdo pracovat s dětmi nebo s
mladými lidmi, je bezzubé, protože dost často tito lidé obnovují činnost v době, kdy už mají rejstříky
čisté.
Spolky nemají omezenou činnost a můžou vykonávat v podstatě cokoliv. Rodiče by měli být
maximálně obezřetní, komu děti svěřují. Pokud ta aktivita je vedena tak, že ty děti tam jsou samy
s jedním člověkem a není to nahodile, je to setrvalý stav, vždycky to riziko je větší a je potřeba se
zajímat.
Dost často k zneužívání dochází, když je dítěti dlouhou dobu vštěpováno, že to, co dělají, je
normální. Třeba nějaký fyzický kontakt – poplácávání po zádech, po zadku. Dítě to přijme, jako že
to je nějaká norma, ale kdyby se o tom bavilo s rodiči, řeknou: Hele, to se nám nezdá.“
https://cnn.iprima.cz/pripad-jana-r-ktery-pykal-za-znasilneni-jak-je-mozne-ze-si-zalozil-detskyspolek-90107
https://cnn.iprima.cz/jan-r-vedl-tabory-a-krouzky-v-liberci-policie-ho-obvinila-ze-znasilneniditete-89645
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Deníky po celé ČR
26.04.2022
Proti pedofilům není obrana. Děti mohou ochránit pouze rodiče
Potvrzuje to i Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže (ČRDM), která zastřešuje organizace
dětí a mládeže v České republice. „Volání po tom, aby se něco takového kontrolovalo, než začne někdo
pracovat s dětmi nebo s mladými lidmi, je bezzubé, protože dost často tito lidé obnovují činnost v době,
kdy už mají rejstříky čisté. Spolky nemají omezenou činnost a můžou vykonávat v podstatě cokoliv.
Rodiče by měli být maximálně obezřetní, komu děti svěřují.“
V médiích pořád rezonuje kauza vedoucího táborů a kroužku v Liberci, kterého policie obvinila ze
znásilnění dítěte. Deníky po celé České republice přinesli i názor předsedy ČRDM na tuto problematiku.
Aleš Sedláček pokračuje: „Dost často k zneužívání dochází, když je dítěti dlouhou dobu vštěpováno,
že to, co dělají, je normální. Třeba nějaký fyzický kontakt – poplácávání po zádech, po zadku. Dítě to
přijme, jako že to je nějaká norma, ale kdyby se o tom bavilo s rodiči, řeknou: Hele, to se nám nezdá.“

Česká rada dětí a mládeže se rozrostla o čtyři členské organizace. Nyní jich má
103
O čtyři – na aktuální 103 se rozrostl počet
členských organizací České rady dětí a mládeže
(ČRDM). Stalo se tak z vůle delegátů a delegátek
55. Valného shromáždění (VS) ČRDM, konaného
21. 4. 2022 v zasedací místnosti Správy majetku
odborových svazů kultury (SMOSK) v centru
Prahy. Portfolio České rady posílily a zpestřily
spolky Rada dětí a mládeže Středočeského kraje
(RDMSK), Statek, Talnet a Živá škola Olomouc.
ČRDM dlouhodobě čítá stovku členských organizací, přičemž jejich suma v čase lehce kolísá, a to jak
směrem nahoru, tak i dolů. Přijetím středočeské krajské rady dětí a mládeže se počet krajských
juniorských formací pod „střechou“ České rady činní jedenáct.
RDMSK se zaměřuje na podporu spolupráce a rozvoje nestátních neziskových organizací (NNO)
pracujících s dětmi a mládeží na krajské úrovni, zajišťuje jim servisní zázemí a zastupování ve
společných zájmech. Cíle RDMS jsou: podpora činnosti (ne)členských NNO pracujících s dětmi a mládeží
ve Středočeském kraji, vzdělávání a propagace dané činnosti. Spolek Statek vznikl v r. 2008, sídlí v
Podještědí (Lesnovek na Liberecku), aktivitu však vyvíjí i jinde po ČR. Soustředí se na volnočasové
aktivity pro mládež i dospělé a na ochranu přírody i životního prostředí.
Talnet je organizací pořádající aktivity pro nadané a talentované žáky a studenty ZŠ a SŠ; má
celorepublikovou působnost.
Zástupkyně spolku Statek (foto Jiří Majer)
Živá škola Olomuoc je komunitní školou – spolkem fungujícím od r. 2014. Je určena dětem 1. a 2.
stupně a také předškolákům. Děti v Živé škole jsou vedeny v tzv. individuálním (domácím) vzdělávání,
řídí se školským zákonem. Vzhledem k neexistenci příslušné krajské rady zamířila Živá škola přímo do
struktury ČRDM.
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Pro úplnost – o členství v ČRDM se ucházel i Hlas Česka, z. s. Nyní nebyl spolek přijat; po vyjasnění
nesrovnalostí ve stanovách však může svůj záměr úspěšně zopakovat, ať už v rámci národní, nebo
krajské rady.
Účastníci valného shromáždění kromě jiného odsouhlasili
navrhované personální změny v Představenstvu ČRDM. Své pozice
členů zde opustili Jan Burda (Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z.
s.) a Anna Mindlová, za niž byla zvolena Pavla Pokorná (obě Pionýr,
z. s.). Úlohu mluvčího komory krajských rad převzal po Janu Burdovi
Jakub Fraj (Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy), stávající člen
Představenstva ČRDM.
Delegáti 55. VS ČRDM si rovněž vyslechli informace představenstva včetně legislativních,
hospodářských a projektových; schválili Výroční zprávu ČRDM za rok 2021, upravený rozpočet na rok
2022 a vzali na vědomí i (pozitivně vyznívající) zprávu Kontrolní komise ČRDM.
V rámci tzv. legislativního okénka připomněl předseda České rady
Aleš Sedláček vyústění úsilí o placené volno pro vedoucí letních
táborů. „Idea, že ten, kdo dobrovolně pracuje celoročně s dětmi, si
může požádat o týden placené dovolené, se tedy se tedy zhmotnila
v zákonu,“ řekl. (Šlo o novelizaci Zákoníku práce.) „Máme zprávy z
organizací, že to je věc využívaná, věc chtěná, věc, která je na
vzestupu,“ dodal předseda ČRDM. Okomentoval rovněž kontroly
táborů ze strany živnostenských úřadů (šlo o velkoplošnou kontrolu
toho, zda nedochází k nedovolenému podnikání u pořadatelů
táborů).
„Pokud víme, tak kontrola neodhalila žádné nedovolené podnikání kontrolovaných spolků,“
konstatoval Aleš Sedláček s tím, že plošné kontroly ustaly v průběhu února. Aleš Sedláček se dále
zaobíral registrem skutečných majitelů. V souvislosti s danou problematikou přijalo VS z podnětu Jany
Stibralové (Mladí ochránci přírody) toto usnesení: „VS ČRDM ukládá předsedovi ČRDM, aby aktivně
pracoval na zrušení povinnosti dokládání výpisů ze státem zřizovaných elektronických registrů vůči
orgánům státní správy a samosprávám, ke kterým mají dané instituce přístup.“
Aleš Sedláček spolu s ředitelem Kanceláře ČRDM Ondřejem Šejtkou také nastínili situaci kolem
datových schránek. Tomu, kdo ji ještě nemá a je právnickou osobou, bude zřízena, pravděpodobně na
přelomu roku. „Všem statutárním zástupcům přijde vyrozumění o zřízení datové schránky
automaticky. Do vlastních rukou dostanou obálku s aktivačním kódem. Stát pak komunikuje se spolky
výhradně elektronicky, skrze datovku,“ upozornil Ondřej Šejtka. Mluvilo se i o přerozdělování dotací z
hlavních spolků na pobočné spolky, o finanční podpoře z MŠMT, o výzvě Adaptační skupiny Ukrajina a
o problematice letních táborů ve vztahu k očkování a dětem z Ukrajiny. Pokud má ukrajinské dítě zájem
účastnit se tábora a rodič to podporuje, musí mít posudek zdravotní způsobilosti. Lékař by měl
zkontrolovat, zda jeho očkování odpovídá našim standardům, pokud jde o povinnou vakcinaci.
V případě rozdílu si lze do prázdnin očkování doplnit. Z pléna zazněl zajímavý dotaz: „Takže adaptační
skupina je v pohodě, tam ukrajinské děti být můžou. Ale ve chvíli, kdy bychom je chtěli vzít na něco, co
označíme jako tábor, tak tam jet nemůžou…?“ – „Na něco, co označíme jako ´zotavovací akci´ (jde o
terminus technicus; zotavovací akce má svá kritéria zohledňující počet dětí a délku trvání, pozn.). Takže
jsem možná odpověděl, na co můžou jet: Můžou jet na ´jinou podobnou akci pro děti´,“ naznačil
předseda ČRDM. (Jde rovněž o terminus technicus, s odlišnými kritérii, pozn.)
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Analytička České rady Nela Andresová dále prezentovala výstupy ze šetření ohledně úrazovosti na
akcích dětských a mládežnických organizací zapojených do pojištění ČRDM. Věnovala se též
statistickým výsledkům průzkumu k letním táborům. Ekonomka České rady Marie Konečná
okomentovala návrh upraveného rozpočtu ČRDM na rok 2022 a jeho čerpání ke konci prvního čtvrtletí
t. r. Michaela Doležalová pohovořila o novinkách v oblasti zahraničních aktivit ČRDM a zapojení České
rady do Evropského roku mládeže, Zuzana Wildová nastínila zapojení České rady do předsednictví v
Radě Evropské unie a Vlastimil Jura ml. informoval o vzdělávacích aktivitách v rámci projektu
Vzdělávačky.
55.VS ČRDM bylo informačně obsažné a trvalo něco přes dvě a půl hodiny. Vedení České rady dalo
délku jednání do souvislosti s tím, že po pandemickém covidovém údobí, kdy valná shromáždění
probíhala online, nastal opět návrat k tradiční, prezenční formě práce tohoto nejvyššího orgánu ČRDM.
https://www.adam.cz/ceska-rada-deti-a-mladeze-se-rozrostla-o-ctyri-clenske-organizace-nyni-jichma-103/

Na obzoru je „klimatická“ Archa. Zkusíte dát o sobě vědět a přispět do ní?
Před klimatem, za klimatem… nikdo nesmí stát, nebo (si) nebudu hrát. Nebo tak nějak. „Před
klimatem, za klimatem…“ je hlavní téma časopisu Archa č. 4/2022 – mimochodem, týká se to té
poslední předprázdninové Archy.
Jaké nás čeká tentokrát léto? Bude hodně suché a horké, jako už bylo neblahé paměti vícekrát,
nebo snad…? Jaké jsou Vaše zkušenosti s projevy klimatických rozmarů – jsou-li to tedy vůbec ještě
rozmary? A snažíte se v tomto ohledu podnikat nějaké, byť i „malé“ kroky, například působit na
svěřence ve svých oddílech, družinách, skupinách či klubech? Říká Vám něco myšlenka
zelené/udržitelné Evropy, zapojení do ochrany životního prostředí, vzdělávání v dané oblasti
(recyklace odpadu, neplýtvání vodou…), workshopy, přednášky, motivační hry, výchova vlastním
příkladem apod.)?
Pokud ano – a máte-li zájem dát o sobě a svých aktivitách vědět – obešlete redakci časopisu Archa
příspěvkem. Text přitom nemusí být ani dlouhý, stačí klidně i dva, tři odstavečky. K tomu několik
snímků v tiskové kvalitě (fotky CO NEJVĚTŠÍ) – a je hotovo. Zašlete prosím svůj příspěvek na emailovou adresu redakce: archa@crdm.cz, a to do uzávěrky 13. května.

Česko má nové Mladé delegáty ČR do OSN
Pavel Linzer a Kryštof Stupka se společně chtějí soustředit na otázku zapojení mladých do
veřejného prostoru na všech úrovních a zvyšování povědomí o OSN.
Pavel za hlavní myšlenku svého mandátu považuje „uvažovat globálně a měnit svět lokálně“. V
rámci něj chce proto upozorňovat na nutnost začít řešit celospolečenské problémy také na úrovni
měst a obcí.
Kryštof se během svého mandátu zaměří na lidská práva, rovnost a otázku just transition v
kontextu klimatické změny. Společně musíme zajistit, aby cesta k zelenější společnosti byla
založena na zásadách rovného zacházení tak, aby nikdo nebyl opomenut.
Výběrem nových delegátů končí mandát delegátek Simony Petrů a Kristiny Šůsové, které dva roky
velmi proaktivně zastupovaly českou mládež na světové úrovni, za což jim patří poděkování.

Pozvánka na konferenci Mladí lidé – Budoucnost Evropy, 4. 5. v Brně
Evropská komise vidí mladé lidi jako hybatele změny pro budoucnost Evropy. Vidí to tak i čeští političtí
představitelé a představitelky? Co jim chceme vzkázat, na co je třeba apelovat a proč nám není jedno,
že nás často neposlouchají?
Zaregistrovat se na konferenci můžete zde
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Na prázdniny s Brontosaurem
Hnutí Brontosaurus přichází s nabídkou letních dobrovolnických akcí pro životní prostředí a
památky. Na každé brontosauří dobrovolnické akci Vás mimo samotné pomoci čeká i zážitkový
program. Jsou to různé hry nebo workshopy k seberozvoji a k poznání nových kamarádů.
Vybírat z desítek akcí můžete zde

Akademie televize Noe pro studenty
Jedná se o výběrový programem při studiu na Vyšší odborné škole publicistiky v Praze, který
studentům přináší praxi v médiích i významnou finanční podporu, a to hned od prvního ročníku
studia. Cílem tohoto projektu je najít středoškoláky a mladé lidi, kteří se budou věnovat studiu
médií (žurnalistika, fotografie, videoprodukce, PR a marketing), aby mohli vnášet do mediálního
prostoru nejen křesťanský, ale také obecně etický a morální přístup.
Více informací zde

Inspirace: Jak k integraci ukrajinských dětí přistupují jiné státy?
EDUin přináší kompletní seznam států a jejich opatření, zde
Organizace UNESCO, se zaměřila na mapování snahy států integrovat mladé Ukrajince. Cílem je
šířit dobrou praxi. Výukový proces je ve všech zemích ve znamení hledání společné řeči a postupů
pro práci s traumatizovanými dětmi. Slovensko podporuje učitele kartami pro procvičování
jazyka. Rakousko, Dánsko, Řecko, Německo a další země produkují webináře a podcasty o tom,
jak
s
dětmi
mluvit
o
válce. Česká
republika je
uvedena
společně
s Chorvatskem a Slovenskem mezi výběrem zemí, jež poskytly školám příručky pro posilování
duševního zdraví žáků či prevenci konfliktu ve třídách.

Další informace
Podpora MŠMT v době válečného konfliktu na Ukrajině
https://www.edu.cz/ukrajina/

ADAPTAČNÍ SKUPINY PRO DĚTI CIZINCE MIGRUJÍCÍ Z UKRAJINY 2022
Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 bude zaměřena na podporu
volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do 15 let migrující z Ukrajiny a které
pobývají v ČR.
Účelem výzvy bude zejména podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí,
podpořit rozvoj jejich jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, připravit děti na
nástup do českých škol, podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí.
Žádosti se vkládají do elektronického informačního systému ISPROM na
adrese https://isprom.msmt.cz.
ISPROM bude otevřen pro vkládání žádostí od 11. 04. 2022 v 9:00.
Žádost musí být podána nejpozději do 31. 05. 2022.
Kontaktní osoba
Mgr. Tomáš Masár (vyzvy.ukrajina@msmt.cz)
Telefon: 234 811 246
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Výzva ke stažení zde
Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující u Ukrajiny 2022.pdf

JAZYKOVÉ KURZY PRO DĚTI CIZINCE MIGRUJÍCÍ Z UKRAJINY 2022
Výzva „Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022“ bude zaměřena na podporu
intenzivních jazykových kurzů pro děti ve věku 14 až 18 let migrující z Ukrajiny. Účelem výzvy bude
zejména zvýšit jazykové dovednosti v českém jazyce a eliminovat předčasné odchody ze vzdělávání
z důvodu nedostatečné znalosti českého jazyka.
V rámci této výzvy bude podpořena aktivita „Intenzivní jazykové kurzy češtiny jako druhého jazyka“.
Cílem této aktivity bude poskytnout dětem cizincům intenzivní výuku češtiny jako druhého jazyka a
odstranit zásadní bariéru dítěte s odlišným mateřským jazykem při dosažení školního úspěchu a
podpořit úspěšné začlenění a adaptování se v kolektivu vrstevníků.
Žádosti se vkládají do elektronického informačního systému ISPROM na
adrese https://isprom.msmt.cz.
ISPROM bude otevřen pro vkládání žádostí od 11. 04. 2022 v 9:00.
Žádost musí být podána nejpozději do 31. 05. 2022.
Kontaktní osoba
Ing. Tereza Humlová (vyzvy.ukrajina@msmt.cz)
Telefon: 234 811 246
Výzva ke stažení zde
Výzva_Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022.pdf

MŠMT PŘISPĚJE MLÁDEŽNICKÝM NNO NA REKONSTRUKCE BUDOV
Praha, 29. dubna 2022 - Neziskové organizace, které poskytují aktivity pro
volný čas dětí a mládeže, mají možnost vylepšit kvalitu svých budov a
objektů. Umožní jim to nová výzva MŠMT. Podpora se pohybuje mezi 3 - 12
miliony korun a požádat o ni mohou zástupci NNO do konce srpna 2022.
Hlavním cílem výzvy je poskytnutí dotací na investiční výdaje stavebního charakteru
na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zejména z pohledu
řešení špatného stavebně – technického stavu objektů základen, kluboven a dalších staveb a zařízení,
které jsou výhradně ve vlastnictví žadatele.
Žadatel o dotaci musí počítat se zapojením vlastních zdrojů, které činí minimálně 15 % z celkových
uznatelných výdajů. Minimální dotace je 3 miliony korun, maximální pak 12 milionů korun.
Žádosti lze podávat mezi 4. květnem 2022 a 31. srpnem 2022, nejzazší termín ukončení realizace akce pak
je 31. prosinec 2025.
Více informací najdete přímo ve výzvě zde: https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-c-1-v-ramci-programu-133720-rozvoj-materialne

Výsledky žádostí o dotace v oblasti Podpora práce
s dětmi a mládeží na rok 2022 Jihočeský kraj.
https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/schvalene?rok=2022&op=Vyhledej#890
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Pomoc Ukrajině
Pomoc Ukrajině pro české občany
Souhrnné informace k možnostem poskytování pomoci
Ukrajině a ukrajinským občanům u nás.
Informace pro ukrajinské občany u nás / Інформація для
громадян України в Чехії
Souhrnné informace pro příchozí občany Ukrajiny.
https://www.c-budejovice.cz/helpukrajina

POMÁHÁME UKRAJINĚ / Ми допомагаємо Україні - Регіональний центр
допомоги Україні
KRAJSKÉ ASISTENČNÍ CENTRUM POMOCI KACPU na letišti Planá - České Budějovice zahájilo činnost
dne 3. 3. 2022.
Jedná se o základní informační a kontaktní místo pro ukrajinské občany přicházející na naše území
pro Jihočeský kraj.
Provozní doba 07:00 - 19:00. Centrum je otevřeno non-stop.
Na místě je vyřizována tato základní administrativa:
• Registrace cizinců k pobytu (cizinecká policie)
• Speciální vízum pro uprchlíky
• Zdravotní pojištění - bezplatné veřejné
• Ubytování (pokud nemají ještě zajištěno)
• Psychologická pomoc
https://www.kraj-jihocesky.cz/pomahame-ukrajine
Vážení příznivci stromů,
díky grantovým výzvám Sázíme budoucnost můžete
letos získat až 400 tisíc korun na komunitní výsadby
stromů. Výzvy se zaměřují na výsadby stromů ve volné krajině a na rozhraní volné krajiny se
zastavěným územím. Nabízí pokrytí nákladů na výsadbu, péči o stromy, odborný dohled nebo
finance na nezbytný materiál, nářadí či dopravu. V rámci programu Sázíme budoucnost s KB
penzijní společností můžete dokonce část prostředků čerpat i na úpravy studánek, křížků a
kapliček, na informační panely, lavičky, herní prvky apod. Zasaďte i vy strom do krajiny!
VÍCE O GRANTECH
Vysadili jste strom? Přidejte ho do naší interaktivní mapy.
Děkujeme, že patříte mezi ty, kdo #sazibudoucnost.

DPMCB MÁ NOVOU APLIKACI!
https://www.dpmcb.cz/o-nas/novinky/dpmcb-ma-novou-aplikaci-467.html
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Dopravní podnik města České Budějovice se může pochlubit novou aplikací. Kromě vyhledávače spojů
či aktuálních informací z dopravy nově nabízí i možnost pohodlného nákupu časových předplatných
jízdenek.
https://www.dpmcb.cz/.../dpmcb-ma-novou-aplikaci-467.html
Dopravní podnik města České Budějovice v dubnu 2020 spustil do provozu novou aplikaci DPMCB.
Aplikace, která již fungovala dříve, dostala nový kabát a s ním i nové možnosti.
„Jsme nadšeni, že můžeme lidem cestování městskou hromadnou dopravou opět o něco ulehčit a že
jsme se opět o něco přiblížili k naplnění našeho konceptu chytré cesty. Na aplikaci budeme i nadále
pracovat a zdokonalovat ji.“ Uvedl ředitel a předseda představenstva Slavoj Dolejš.
Mezi největší změny, ke kterým mj. došlo, se řadí možnost nákupu časové předplatní jízdenky, a to dle
všech tarifních kategorií. Online si tak mohou vytvořit průkazku studenti ZŠ/SŠ, studenti VŠ, dospělí,
důchodci do 65 let, děti 6-15 let, osoby nad 65 let, lidé na mateřské či rodičovské, dárci krve, účastníci
odboje, váleční veteráni, zaměstnanci DP, rodinný příslušníci zmíněných zaměstnanců či zaměstnanci,
kteří jsou již v důchodu.
Přehledný úvodní rozcestník uživatelům aplikace kromě průkazky rovněž nabízí vyhledávač spojení,
zprostředkovává nákup jízdenky za pomoci aplikace SEJF či SMS zprávy, informuje o aktuálním dění
z dopravy, o novinkách a kariérním uplatnění v rámci Dopravního podniku města České Budějovice.
Aplikace je k dispozici pro Android i uživatele iOS.
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VYHLAŠOVANÁ GRANTOVÁ ŘÍZENÍ
Zde naleznete kompletní přehled grantových řízení a dalších projektů Nadace
ČEZ
https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni
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U vody bez nehody
https://www.bezpecnedetstvi.cz/
Cílem projektu je zlepšit informovanost veřejnosti, zejména rodičů a dětí, o zásadách bezpečného
chování u vody a ve vodě a prevence tonutí.
Klíčové aktivity sou realizovány formou info stánku prevence tonutí, který na své cestě po České
republice navštěvuje místa související s provozováním vodních sportů – přehrady, přírodní
koupaliště, vodní toky, bazény i aquaparky. Během těchto zastávek probíhá jak informační kampaň,
tak i vzdělávací program pro děti a rodiče formou zážitkových workshopů. Děti se pod vedením
vodního záchranáře žabáka Kvakyho hravou formou seznámí se zásadami bezpečného pobytu u vody.
Rodiče si připomenou hlavní zásady poskytnutí první pomoci v případě krizových situací.
Program je založen na praktických ukázkách a v rámci projektu vznikají i metodické a edukativní
materiály, které shrnují hlavní zásady chování u vody a bezpečnosti při vodních sportech.
Kde a kdy nás můžete navštívit sledujete v kalendáři akcí a na to jak Kvaky odvádí svou práci se
můžete podívat v naší fotogalerii.
Jak rizikům předcházet?
Utonutí je v České republice druhou nejčastější úrazovou příčinou náhlé smrti dětí a mládeže a
čtvrtou nejčastější u dospělé populace.
Nejefektivnější prevencí je stálé a systematické šíření informací a edukace veřejnosti tak, aby
krizovým situacím předcházela nebo je dokázala správně řešit a vhodně poskytla první pomoc.
Následky tonutí jsou většinou fatální a zakořeněním správných principů v mysli dětí i dospělé
populace při pobytu u vody a ve vodě lze rizika výrazně eliminovat.
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Připravili jsme pro vás základní pravidla bezpečného chování u vody:
DESATERO BEZPEČNÉHO POBYTU U PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCH
Klikni a uvidíš co Ti poví žabák Kvaky!

DESATERO BEZPEČNÉHO POBYTU U BAZÉNU
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DESATERO BEZPEČNÉHO POBYTU U DOMÁCÍCH BAZÉNŮ A V PROSTŘEDÍ
ZAHRAD

Materiály k projektu Bezpečné dětství – u vody bez nehody
Desatero bezpečného pobytu u vody (jpg)
Desatero bezpečného pobytu u bazénu (jpg)
Desatero bezpečného pobytu u domácích bazénů a na zahradách (jpg)
Desatero bezpečného pobytu na zamrzlé vodní ploše (jpg)
Zásady pohybu po zamrzlé vodní ploše (pdf) (jpg) s komentářem ZDE
U vody bez nehody – přírodní vodní plochy a koupaliště (článek, pdf)
Bezpečný pobyt u přírodní vody (článek)
U vody bez nehody – bazény a aquaparky (článek, pdf)
První pomoc dětem (png)
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Tvoření s dětmi

http://krokotak.com/tag/strawberry-cherry/

Kukando
Stáhněte si PDF PŘÁNÍ ke Dni matek
Stáhněte si omalovánkové přání pro
maminku (zdarma) a přidejte ho třeba ke kytce
z pampelišek!
https://www.kukando.cz/den-matek/
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http://krokotak.com/tag/bicycle/

Hry s dětmi

Hry s kolíčky
Na túru: Na začátku túry dětem řekněte pravidla: Po cestě se vám může stát, že se na vašem batohu
objeví kolíček, ve chvíli kdy to zjistíte, oddělejte si ho a zkuste nenápadně ho dát někomu jinému na
batoh. Pokud vás u toho přistihne, kolíček si musíte nechat a zkusit ho dát někomu jinému. Po celou
cestu musíte mít batohy na zádech a nesmíte si ho kontrolovat tak, že ho sundáte - jen hmatem ruky
to můžete ověřit. Pravidelně budeme dělat přestávky na pití a na nich zjistíme, kdo má kolíček, ten
bude mít nějaký úkol. (říct básničku, upéct vedoucímu špekáček, nanosit dříví, 10 minut mlčet, atd.)
Do místnosti: Jednomu dobrovolníkovi zavážeme oči a připneme na jeho oblečení několik kolíčků.
Zbytek dětí si stoupne okolo něj a snaží se mu kolíčky vzít – ten se však nedá hýbe sebou a může se i
občas otočit (neměl by se otáčet pořád dokola). Pokud se někoho dotkne jde bokem a musí udělat
10 dřepů. Vyhrává ten kdo vezme nejvíce kolíčků. Další alternativa pro větší děti – dobrovolník si
zaváže oči. Ostatní děti dostanou kolíčky a mají za úkol je připnout na oblečení dobrovolníka
uprostřed. Dále se hraje dle pravidel u předchozí hry. Vyhrává ten kdo umístí všechny své kolíčky
jako první
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